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BOUWEN
Het jaar 2018 was bijzonder voor
Caleidoz. Het stond in het teken van de
woorden ‘samen’ en ‘bouwen’. Bouwen
aan een evenwichtige lokale samen
leving, samen met collega-organisaties
in de gemeenten Doesburg en Zevenaar
en onze fantastische vrijwilligers. We
werken iedere dag aan een samenleving
waarbinnen iedere inwoner een rol kan
spelen en verantwoordelijkheid kan
dragen. Een samenleving waar mensen
zich betrokken bij voelen.

P3
Frans van der Krul
is vrijwilliger bij
de Formulierenbrigade
in Doesburg

P6
Sociaal werker Claudia
Peeters werkt aan passende
ondersteuning voor eenzame
inwoners

In 2018 hebben we samenwerking
gezocht en gevonden rondom Mantel
zorg Zevenaar, de netwerken eenzaam
heid, armoedebeleid, de Kunstwerk en
de Gebiedsteams. Liemersbreed hebben
we de samenwerking verdiept. In deze
editie van In Woord en Beeld leest
u bijvoorbeeld over de Formulieren
brigade, een belangrijk instrument in
het armoedebeleid. Het is niet alleen in
Zevenaar, maar ook in Doesburg actief.
De brigade bestaat uit goede getrainde
vrijwilligers die mensen met een laag
inkomen helpen om optimaal gebruik
te maken van regelingen die voor hen
bestemd zijn. Vrijwilliger Frans van der
Krul (zie foto) vertelt u er alles over!
Ook Mantelzorg Zevenaar komt aan
bod. Willeke Lovink vertelt u wat deze
netwerkorganisatie doet om mantel
zorgers, maar ook organisaties die met
mantelzorgers te maken krijgen, verder
te helpen.
Caleidoz gaat in 2019 op dezelfde voet
voort. Samen met collega-organisaties
en onze vrijwilligers bouwen we
verder aan een evenwichtige lokale
samenleving!

Een korte stand van zaken

Signalen uit en acties in de Caleidoz gemeenten

Jongerencentrum de Sfinx
(Lobith) bestaat 20 jaar
Feest in Lobith!

Jongerencentrum De Sfinx bestaat dit jaar 20 jaar. Dat is af
gelopen maanden op een aantal manieren gevierd. Als kers op de
taart werd de jonge vrijwilligerskern ook nog eens in het zonnetje
gezet door Het Krachtlokaal, een project dat burgerinitiatieven
onder de aandacht brengt en het spotlicht zet op mensen die het
verschil maken. Zoals de jonge vrijwilligers van De Sfinx!

J

ongeren als Mandy, Mischa,
Wouter en Noortje die zich in
hun vrije tijd belangeloos voor
de kinderen en jongeren in de
regio inzetten. Ze vinden het belangrijk
dat de Sfinx er is.

Mooie plek

Noortje: “Ik heb soms het gevoel dat
kinderen zoveel binnen zijn, achter de
computer zitten en gamen. Dit is ten
minste een ontmoetingsplek waar kin
deren nog echt komen. En elkaar zien.”
In de Sfinx komen de tieners en jonge
ren zelf met ideeën, waarna ze samen
met de sociaal werkers en vrijwilligers
een programma maken, dat ze mee

Marlie
Vennegoor
neemt afscheid
van Caleidoz

“Vertrouwen is belangrijk;
alles wat gezegd wordt,
blijft binnen vier muren”
Frans van der Krul,
vrijwilliger Formulierenbrigade Doesburg

De Formulierenbrigade is er
voor mensen met een laag inkomen

helpen voorbereiden en uitvoeren.
Mischa: “Ik vind het belangrijk dat kin
deren een leuke avond hebben en mooi
dat wij die mee mogen organiseren.
Toen ik zelf klein was, vond ik het al ge
weldig hier te zijn. Dus toen ik de kans
kreeg hier te komen, heb ik dat gedaan.
Wouter: “We wonen in een dorp dus er
is ook niet veel te doen. Dit is een mooie
plek om met je vrienden en vriendinnen
leuke dingen te doen.” Noortje: “De Sfinx
bestaat niet alleen 20 jaar, maar moet
ook blijven.“ Mandy: “Hier hebben ze
een plek, ze kennen de grenzen en het
is hartstikke gezellig. Daarom blijven
ze terugkomen.”

M

“De Sfinx bestaat niet
alleen 20 jaar, maar
moet ook blijven.“
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arlie werkt sinds de oprichting
in 2010 als bestuurder van
Caleidoz. Daarvoor leidde zij
sinds 2001 het welzijnswerk
voor ouderen in Zevenaar. Caleidoz is
ook de uitvoerende organisatie in Does
burg. Voormalig gemeente Rijnwaarden
is door de fusie met Stichting Welzijn
Rijnwaarden ook tot het werkgebied
gaan horen. De organisatie is daarmee
in 2017 groter geworden en ook kwamen
cultuurverschillen naar voren. Marlie
heeft daarom opdracht gegeven voor
een cultuuronderzoek. Dat cultuur
onderzoek is gevolgd door een verander
traject. Tijdens de uitvoering van dat
traject heeft Marlie geconcludeerd dat
een nieuwe cultuur binnen Caleidoz
gebaat is bij een nieuwe leiding. Daar
over heeft zij gesprekken gevoerd met
de Raad van Toezicht. Dat heeft geleid
tot een gemeenschappelijke visie
namelijk dat we op zoek gaan naar een
nieuwe directeur/bestuurder. Marlie legt
daarom haar werkzaamheden neer. De
Raad van Toezicht erkent en waardeert
de grote inzet van Marlie voor Caleidoz
en het welzijnswerk gedurende
zeventien jaren.

Frans van der Krul is een bevlogen verteller. En bijzonder
maatschappelijk betrokken bovendien. Hij zet zich als vrijwilliger
in voor de Formulierenbrigade in Doesburg. “Iedereen die onnodig
in de problemen belandt, is er één te veel.”

A

nders dan zijn verleden als
gewetensbezwaarde en PSPlid doet vermoeden, is Frans
een strijdvaardig mens. Hij
staat en gaat voor de mensen die hij be
geleid. En met succes. “Ik denk dat het
met 90% van de mensen die ik mag be
geleiden prima gaat. Maar bij die laatste
10%, daar zitten schrijnende situaties
bij. Het is niet dat ik er niet van slaap ’s
nachts, maar ik zou wel graag de oor
zaken wegnemen. En veel meer preven
tief aan de slag kunnen. Zodat we kun
nen voorkomen dat mensen in grote
problemen raken.”

Cijfertjes

De Formulierenbrigade is er voor men
sen met een laag inkomen en heeft als
doel het opsporen en terugdringen van
het niet-gebruik van voorzieningen. De
vrijwilligers kijken, met de voorzienin
gen check, waar mensen recht op heb
ben en helpen regelingen aan te vragen.
“We doen dit in samenwerking met de
gemeente en Sociaal Raadslieden. In
Doesburg zijn we met vier getrainde
vrijwilligers.” De gemeente Doesburg
heeft jarenlang een actief minimabeleid
gehad. Toen startte ook het invullen van
formulieren met mensen thuis, voor
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“Soms melden mensen zich überhaupt niet, dan speelt
schaamte een te grote rol. Mijn vrouw werkt als vrijwilliger
bij de Voedselbank. Daar legt ze altijd folders van Caleidoz neer,
zodat ze daar kunnen zien wat we allemaal kunnen betekenen”

In Het Praathuis leren mensen uit alle landen
samen, op een gezellige manier, de Nederlandse taal
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namelijk zodat gemeentelijke potjes
beter benut zouden worden. Ook in deze
vrijwilligersgroep was Frans al actief.
Toen de Participatiewet in 2015 in wer
king trad, veranderde er veel. Frans: “Er
kwam geen nieuw minimabeleid, wat
problematisch is voor mensen aan de
onderkant van de samenleving. Mensen
die soms al moeite hebben met de
Nederlandse taal, maar in ieder geval de

“Mensen vinden
het heel fijn als
ik langskom.
Vertrouwen
is belangrijk”
taal van het gemeentehuis niet spreken.
Ik besprak mijn zorgen met Wilma
Langeveld van Caleidoz. Vervolgens heb
ik van alles zelf geprobeerd te initiëren,
waaronder de Formulierenbrigade. Ik
plaatste brieven in de krant, zocht de
lokale media op en heb Caleidoz ver
zocht een signaal richting de gemeente
af te geven. Dat laatste gebeurde en met
resultaat! Op 1 juli 2016 werd de Formu
lierenbrigade heropgericht.” Bij de For
mulierenbrigade gaat het vaak om rege
lingen en cijfertjes, voor Frans de link
met zijn vroegere werk. ”Ik heb bij
Vitatron en later Akzo altijd gewerkt op
Research & Development-afdelingen.
Daar rekende ik en dat doe ik bij de
Formulierenbrigade ook. Al ben ik bin
nen AKZO ook sociaal-maatschappelijk
actief geweest. Tegen de wil van mijn
baas in zat ik in drie ondernemings
raden.” Zijn sterk ontwikkelde gevoel
voor rechtvaardigheid bracht Frans ook
bij de FNV. “Daar ben ik al veertig jaar
actief kaderlid. In Doesburg ben ik bezig
geweest met allerlei sociale thema’s:
wonen, inkomen, arbeidscontracten,
noem maar op. Daarnaast deed ik ook
opleidingen, zoals financieel adviseur
minima. Dat komt me nu allemaal
van pas.”
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“Het woord ‘dikwijls’
betekent ‘iets vaker
dan af en toe’”

Complexere samenleving

Frans ervaart in de praktijk dat de
samenleving complexer wordt en men
sen zich niet altijd raad weten met de
taal en regels van de overheid. “En dat
geldt ook voor autochtone mensen. Het
is voor ons als vrijwilligers allang geen
formuliertje meer invullen en klaar. Er is
nu bijvoorbeeld een klant waar ik voor
de veertiende keer heen ga. Mensen
kunnen in de steeds digitaler wordende
wereld niet meer aanklampen. Ik kom
mensen tegen zonder internet en met
heel weinig beltegoed. Zie je dan maar
te redden als je verstrikt raakt in regels
en formulieren. Soms hebben mensen
een simpele vraag of een overzichtelijk
probleem, maar omdat ze niet weten
wat ze ermee moeten of bij wie ze aan
kunnen kloppen, hoopt het zich op en
loopt het uiteindelijk uit de hand.” Frans
merkt dat zijn werk ertoe doet. “Mensen
vinden het heel fijn als ik langskom. Ver
trouwen is belangrijk; alles wat gezegd
wordt, blijft binnen vier muren. We
komen veel vragen tegen die het nodige
uitzoekwerk vergen. Waarom een vrouw
bijvoorbeeld ineens nog maar 700 euro
per maand bijstand krijgt en een reke
ning moet voldoen van 2.500 euro. Dan
blijkt ze een inwonende zoon te hebben
die een baan heeft gevonden, waardoor
het gezinsinkomen omhoog is gegaan.
Wat de reden is dat ze met terugwerken
de kracht een rekening van 2.500 euro
heeft gekregen voor onterecht ont
vangen toeslagen. Wat zou helpen is als
de gemeente en andere instanties men
sen eerder hierop zouden attenderen.
Dan werk je preventief en voorkom je
dit soort ontsporingen. Voor gezinnen op
bijstandsniveau betekent een betaling
van 100 euro per maand aan de Belas
tingdienst simpelweg leven in armoede.
En dan gaat het ook over gezinnen met
jonge kinderen. Met alle gevolgen van
dien. Dat moet je met z’n allen gewoon
niet willen.”

Onorthodox

Frans zoekt graag naar onorthodoxe
oplossingen. “Als iemand bijvoorbeeld in
de schuldsanering zit en een toeslag wil
aanvragen, levert dat niets op. Daarom
hebben we met de klantenraad Wet

Werk en Bijstand, waar ik een tijd voor
zitter van was, de gemeente wel eens
voorgesteld om één en ander in natura
te doen. Dat is goed opgepakt. Voor
oudere minima komen er dit jaar super
marktcadeaubonnen. En vorig jaar kre
gen gezinnen met kinderen die in ar
moede opgroeien kledingvouchers. Voor
ons is het zaak ervoor te zorgen dat
mensen dit te weten komen voordat de
actie stopt. Soms melden mensen zich
überhaupt niet, dan speelt schaamte
een te grote rol. Mijn vrouw werkt als
vrijwilliger bij de Voedselbank. Daar legt
ze altijd folders van Caleidoz neer, zodat
ze daar kunnen zien wat we allemaal
kunnen betekenen.” Frans lacht. “We
zijn eigenlijk het Kaalpluk-team en zijn
steeds druk met ‘potjes-hoppen’. We
plukken de potjes kaal voor mensen.
Vervolgens ervaren ze minder financiële
problemen, komen ze weer tot zichzelf
en gaan ze weer meedoen. Het mooiste
is als mensen met één of twee consulten
zelf hun leven weer op de rit krijgen.
Dat is pure winst!”

“We zijn eigenlijk
het Kaalpluk-team
en zijn steeds druk
met ‘potjes-hoppen’.
We plukken de potjes
kaal voor mensen”
Meer informatie

Wilt u in contact komen met de Formu
lierenbrigade in Doesburg? Stuur dan
een e-mail met uw naam, adres en tele
foonnummer naar Wilma Langeveld:
w.langeveld@caleidoz.nl of bel naar
(0313) 820030. Ook in Zevenaar kunt
u terecht bij de Formulierenbrigade.
Neemt u dan contact op met Moniek
Vossebeld: m.vossebeld@caleidoz.nl
of bel 0316-243204.

Vier jaar geleden startte het Praathuis bij Caleidoz. Het is een
plek om op een gezellige manier de Nederlandse taal te leren.
Vandaag gaan vrijwilligers Nelleke, Thea en Willem met acht
deelnemers aan de slag.

Z

hakira uit Afghanistan zorgt,
als vrijwilliger, voor koffie en
thee. Daarnaast is ze deel
nemer, want de Nederlandse
taal heeft nog veel geheimen voor haar.
Ze wijst naar haar hoofd. “Het is de
leeftijd!”

Hilariteit alom

Vrijwilliger Nelleke wilde na haar pen
sioen als ergotherapeut iets anders
doen. Met veel plezier zet ze zich in voor
het Praathuis. “We besteden hier, in een
gezellige sfeer, aandacht aan gramma
tica en de woordenschat.” Ailene is Fili
pijnse en vindt het belangrijk de Neder
landse taal te kunnen spreken. “Ik
bezoek vaak winkels en markten om te
praten en luisteren.” Juan en Vitalia uit
Chili, Nong uit Thailand en Kiymet en
Nezahat uit Turkije zijn er ook. Vrijwil
liger Thea heet Ailene welkom; ze is er
vandaag voor het eerst! Als Ailene zich

voorstelt, valt op hoe goed ze al Neder
lands spreekt. Zhakira zegt lachend:
“Dit lukte mij nog niet na vier jaar!”
Juan krijgt een kaartje met het woord
‘werpen’.Hij maakt een gooiende be
weging met zijn pen. Nong heeft ‘kapot’
en vertelt dat haar buurman haar
achterdeur kapot heeft gemaakt.
Hilariteit alom: ‘Heeft hij al betaald!?”
Metaj uit Kosovo heeft het woord ‘dik
wijls’. Dat is ‘iets vaker dan af en toe’.

Aandacht en plezier

De deelnemers gaan met werkwoorden
aan de slag. En zien v’s in f’en verande
ren en de z in ‘wij verliezen’ in een ‘s’
in ‘ik verlies’. Ze werken hard, helpen
elkaar en lachen er wat af. In de pauze
vertelt Nong dat ze het Praathuis via een
Thaise vriendin kent. Ze heeft op school
Nederlands gehad, maar hier is de groep
kleiner, krijgt ze meer aandacht en is het
gezelliger. Thea werd vrijwilliger bij het

Bezoekers en vrijwilligers
van Het Praathuis.

Praathuis, toen ze tijdens de econo
mische crisis werd ontslagen. “Ik was 55,
kwam niet meer aan de bak, maar wilde
wel iets doen. Ik lees veel en werk graag
met mensen. Het Praathuis leek me wel
wat. We zijn geen docenten, maar be
reiden ons goed voor en geven deel
nemers veel aandacht. Het gaat hier niet
over religie, politiek en oorlog, dat leidt
maar tot discussies. Veel liever maken
we af en toe een grapje.”

“We besteden hier,
in een gezellige sfeer,
aandacht aan
grammatica en
de woordenschat.”
Het Praathuis is elke woensdag van
09:15 tot 11:15. De kosten bedragen
1 euro en dat is inclusief koffie en thee.
Meer informatie krijgt u via Moniek
Vossebeld: 0316-24 32 04
of m.vossebeld@caleidoz.nl.
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Startconferentie
‘Samen tegen
Eenzaamheid’

“Het belangrijkste
voor mij is dat ik mijn
verhaal kwijt kan”

Sociaal werker Claudia Peeters werkt
aan passende ondersteuning voor eenzame inwoners

Vrijwilligers van Vriendschappelijk contact maken
het verschil

“Hoogste tijd voor
een kennismaking
die moet uitmonden
in (een betere)
samenwerking”

Op 1 oktober jl. was de startconferentie ‘Samen tegen
eenzaamheid’ waarmee de Week van de eenzaamheid werd
ingeluid. Caleidoz, de gemeente Zevenaar en Nationale Coalitie
Erbij brachten in deze week organisaties samen rondom dit
belangrijke thema. Sociaal werker Claudia Peeters vertelt erover.

M

eer dan een miljoen Neder
landers voelt zich eenzaam en
ervaart een gemis van verbon
denheid met anderen. Daarom
werd er in heel Nederland van 27 sep
tember tot en met 6 oktober extra aan
dacht besteed aan dit thema. In de
gemeente Zevenaar zijn er veel (vrij
willigers)organisaties die iets te kunnen
betekenen voor mensen met eenzaam
heidsgevoelens. Dat doen ze allemaal
met de beste bedoelingen, maar lang
niet altijd weten ze van elkaar wat ze
doen en wat hun taken en verant
woordelijkheden zijn. Hoogste tijd voor
een kennismaking die moet uitmonden
in (een betere) samenwerking.

Krachten bundelen

Claudia Peeters was betrokken bij de
startconferentie. “Het doel was om
mensen met gevoelens van eenzaam
heid in de gemeente Zevenaar beter en
passend te kunnen ondersteunen door
(vrijwilligers)organisaties die op dit ge
bied actief zijn met elkaar in contact te
brengen. Dan worden krachten gebun
deld en kunnen organisaties van elkaar
leren. Inmiddels hebben medewerkers
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van zo’n twaalf (vrijwilligers)organisa
ties zich verenigd om samen tot een
plan van aanpak te komen om een
zaamheid in Zevenaar te verminderen
en te voorkomen. Ze komen, na hun
eerste bijeenkomst op 19 november jl.,
op 21 januari a.s. opnieuw bij elkaar.
Om het stigma van de titel ‘eenzaam’
uit de weg te gaan, is besloten dat deze
netwerkorganisatie haar werk verricht
onder de naam ’Coalitie Erbij, afdeling
Zevenaar’. Hiermee wordt aangesloten
op een landelijk netwerk waar expertise
wordt gebundeld en dat al bekendheid
geniet.” Het was niet het enige doel van
deze middag vertelt Claudia. “Er was
niet alleen aandacht voor organisaties,
maar zeker ook voor de inwoners die
graag anderen wilden leren kennen.
Zo organiseerden Caleidoz en het
Platform Senioren Zevenaar, om de ‘Dag
van de Ouderen’ te vieren, bijvoorbeeld
een gezellige, muzikale middag in Het
Musiater.”

Overzicht van activiteiten

Hoe komen mensen die gevoelens van
eenzaamheid ervaren nu te weten wat
er te doen is in Zevenaar? Claudia: “We

hebben een flyer gemaakt met erop een
greep uit de ontmoetingsactiviteiten die
in de gemeente Zevenaar plaatsvinden.
Dat varieert van een kaartmiddag in
Zevenaar tot een bingo in Pannerden en
van computerles in Lobith tot een het
bezoeken van een steunpunt in Spijk.”
Caleidoz heeft meerdere positieve
reacties ontvangen op de flyer. Claudia:
“Mensen vinden het fijn iets concreets
voor te kunnen leggen. We proberen met
de flyer namelijk vooral familie, buren
en eventuele zorgaanbieders rondom de
eenzame inwoner te bereiken. Zodat op
die manier iemand uitgenodigd kan
worden voor ontmoeting”. Het aanbod is
dusdanig groot dat niet alle activiteiten
genoemd kunnen worden. Daarom
wordt verwezen naar www.caleidoz.nl
en op die website worden zoveel moge
lijk activiteiten onder elkaar gezet.
Organisaties die daar ook op vernoemd
willen worden, kunnen hun aanbod naar
mij mailen: c.peeters@caleidoz.nl. Ik
zorg ervoor dat het dan aan de lijst
wordt toegevoegd. Door deze verschil
lende activiteiten en acties hopen we
dus niet alleen dat organisaties elkaar
beter weten te vinden, maar ook dat in
woners weten waar ze andere mensen
kunnen ontmoeten!”
Meer informatie kunt u krijgen via
Claudia Peeters: c.peeters@caleidoz.nl of
Moniek Vossebeld: m.vossebeld@
caleidoz.nl.

Jan Wouters,
deelnemer

Jan Wouters (85) is een sociaal
mens. Hij staat klaar voor
anderen en doet nog allerlei
dingen buiten de deur. Hij ge
niet dan van de contacten met
anderen. Thuis is het, sinds het
overlijden van zijn vrouw, stil.
Daarom is hij blij dat hij iedere
twee weken op zondag bezoek
krijgt van een vrijwilliger van
Vriendschappelijk contact.

O

ok als gastheer is Jan een
sociaal mens. Hij vraagt ons
direct wat we willen drinken.
Als Jan water voor ons gaat
halen, vertelt Dicky Westerik, sociaal
werker van Caleidoz en ook aanwezig bij
het gesprek, over het Vriendschappelijk
contact.

“Ik hoop dat meer
mensen zich als
vrijwilliger melden.
Je kunt echt het
verschil maken voor
een ander en daar
naast je eigen
leven verrijken!”

Aantal aanvragen neemt toe

Dicky: “Daarbij bezoeken vrijwilligers
ouderen die wel wat contact kunnen
gebruiken. We proberen ze vanuit
Caleidoz altijd richting reguliere activi
teiten te stimuleren, maar voor som
migen is de drempel te hoog. Dan
zoeken we een vrijwilliger, een maatje,
die op bezoek gaat en samen met de
oudere bespreekt wat hij of zij wil. Met
als doel de ouderen uit de eenzaamheid
te halen. Ouderen worden het vaakst
aangemeld via de eigen kinderen, huis
arts of de thuiszorg. Zo ging het ook met
Jan. STMG gaf aan dat Jan het fijn zou
vinden iemand op bezoek te krijgen. Nu
heeft hij contact met een vrijwilliger en
dan stap ik er weer tussenuit. We zien
de laatste tijd dat het aantal aanvragen
toeneemt. Gemiddeld krijgen we twee
a drie aanvragen per week. Jan doet zelf
nog heel veel, maar er zijn ook mensen
die soms drie dagen lang niemand
spreken.”

Het verschil maken

Jan: “In de zomer zijn er veel meer
mogelijkheden om erop uit te gaan en is

het langer licht. In de winter is het vroeg
donker, de wegen zijn glad of slecht en
dan voel ik me vooral in het weekend
vaak eenzaam. Mijn vrouw overleed in
2011. Ik kreeg in de tijd erna veel hulp
van familie en een vriendin van mijn
vrouw, maar na een jaar belandde ik
echt in een zwart gat. Ik doe nog heel
veel, maar als ik thuis kom, ben ik weer
alleen. Daarom ben ik blij dat er iedere
veertien dagen op zondagmorgen een
vrijwilliger van Vriendschappelijk con

tact langskomt. We maken dan een
praatje of gaan met de auto weg. Als we
thuis blijven, zet ik koffie en zorg ik voor
wat lekkers erbij. Dan praten we over
heden en verleden en over bloemen en
planten, onze gezamenlijke hobby. Het
belangrijkste aan het contact vind ik dat
ik mijn verhaal kwijt kan.” Dicky: “Daar
om hoop ik dat meer mensen zich als
vrijwilliger melden. Je kunt echt het ver
schil maken voor een ander en daar
naast je eigen leven verrijken!”
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Steenhuizen
Steenhuizen 6
6901 JL Zevenaar
(0316) 24 32 04

4ALL
Engeveldweg 4
6904 GM Zevenaar
(0316) 33 27 65

DE HOOGE BONGERT
De Hooge Bongert 3
6903 DA Zevenaar
(0316) 52 69 94

“Samen werken
we aan een mantel
zorgvriendelijke
gemeente”
Mantelzorg Zevenaar is sinds
1 mei het ‘Knooppunt’ rondom
mantelzorg

Willeke Lovink is netwerkcoördi
nator bij Mantelzorg Zevenaar.
Met haar collega’s Esli (netwerk
coördinator), Frank en Marijke
(beiden mantelzorgcoaches) zet
ze zich sinds 1 mei 2018 in voor
alle mantelzorgers in de gemeen
te Zevenaar. En voor organisaties
en verenigingen waar mantel
zorgers komen.

D

e gemeente Zevenaar is am
bitieus als het gaat om de
ondersteuning van mantel
zorgers. Daarom is het
nieuwe Mantelzorg Zevenaar een zoge
naamd Knooppunt geworden. Het on
dersteunt niet alleen mantelzorgers,
maar verbindt, beantwoordt vragen en
verwijst door. En daar spelen organisa
ties en verenigingen een belangrijke
rol bij.

Mantelzorger centraal

Willeke: “In alles wat wij doen staat
de mantelzorger centraal. Die is, naast

Beumerskamp
Breedestraat 39
6983 AC Doesburg
(0313) 820 030

DE LINIE
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mantelzorger, ook ‘gewoon’ werknemer,
lid van een vereniging, buurtbewoner of
zit op school. Op al deze plekken kunnen
beroepskrachten van organisaties en vrij
willigers van verenigingen iets voor man
telzorgers betekenen. We willen graag
weten wat organisaties en verenigingen
allemaal al doen en ze laten zien wat er
verder nog mogelijk is. Zo gaan we in
2019 met een bus op een bedrijventerrein
staan, waar we werkgevers uitnodigen
om met ze te praten over de combinatie
werk en mantelzorg. En organiseren we
de Week van de Jonge
Mantelzorger.” Korte
termijnambities zijn
er ook. Willeke: “We
willen dat de website
en Facebook nu snel
staan, zodat mensen
ons ook echt weten
te vinden. Daarnaast
zoeken we mantel
zorgers ook op, bij
voorbeeld op 22 no
vember.”
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geboden aan tien jonge mantelzorgers.
Willeke: “In het begin was het een bee
tje zoeken, maar al snel bleek dat het
goed werkte. MEE kon haar expertise als
netwerkcoördinator inbrengen, Caleioz
haar expertise in mantelzorgonder
steuning en het vinden en onder
steunen van jongeren.” Mantelzorg
Zevenaar heeft een ultiem doel. Willeke:
“We gaan werken aan een mantelzorg
vriendelijk Zevenaar waarin mensen
elkaar zien en begrip hebben voor
elkaar. Mantelzorgers kunnen ons

Ultiem doel

Op 6 februari van dit
jaar spraken 21 orga
nisaties met elkaar
af om zich extra in
te spannen voor
mantelzorgers in de
gemeente Zevenaar.
Willeke: “Het doel is
samenwerking, zodat we samen snel
kunnen doorverwijzen, wachtlijsten
voorkomen en een goed aanbod res
pijtzorg kunnen bieden.” De vier mede
werkers van Mantelzorg Zevenaar draai
den samen een pilotproject rondom
jonge mantelzorgers. In dat project kreeg
de samenwerking vorm en werd steun

benaderen met vragen en voor een ge
sprek, organisaties voor informatie en
advies, maar we denken ook graag met
ze mee over wat er mogelijk is voor
mantelzorgers. Zo werken we samen
aan ons ultieme doel: geen overbelaste
mantelzorgers meer in de gemeente
Zevenaar.”

